558

សចក្តប
ី ន្ថម ខ ៈ

ការ

ើ

ស់ច ប់ដើម្បីទាមទារ

សិទ្ធិផ្នកបរិសាន

សិទ្ធិមនុស្ស និងជួនកាលសិទ្ធិផ្នកបរិសាន(សិទ្ធិទទួលបានបរិសានមួយដលមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាព)
ូវបានការពារ
របៀបដល

យច ប់ន

ទសជា

ើន។ សៀវ

នះរួមបញ្ចូលសាច់រឿងជា

ជាពលរដ្ឋធ្វើការងាររួមគាដើម្បីបង្កើតច ប់ថ្មីៗស

ឲ្យមានការការពារពីច ប់ដលមាន

ស្វងរកជំនួយអន្តរជាតិ

ប់ការពារសហគមន៍របស់ខ្លួន, ឬទាមទារ

ប់។

ផ្នកមួយនះរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដលស្តីពីរបៀប
បណ្ណឹងផ្លូវច ប់ ដើម្បី

ើនដលរៀបរាប់ពី

ើ

ស់់ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន ឬ

យុទ្ធទាមទារសិទ្ធិផ្នកបរិសានរបស់អ្នក។ វាក៏មានព័ត៌មានអំពីទីកន្លងដល

ូវ

សិនបើតុលាការជាតិឬក្នុងតំបន់ និងរដាភិបាលមិនការពារអ្នកទ។

សហគមន៍ដលតស៊ូដើម្បីការពារបរិសាននិងសុខភាពរបស់ខ្លួន

ើនត

ឈមមុខនឹងការ

ឆាំង និង

អំពើហឹង ពីសំណាក់កុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ឬរដាភិបាលដលចង់ដណ្ណើមយកធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកគ ឬ
ចង់អនុវត្តគ
បណ្ណញ

ងអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន

ះបីវាបង្ក

ះថាក់យា៉ងណាក៏

ជាជនចញពីដីធ្លី, បង្កការបំពុលយា៉ងខាំងកា, បង្ក

សារធាតុពុលដលបង្កប

យ។ គ

ងទាំងនះអាច

ះថាក់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ, ឬបង្កើត

សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ទាំងអស់នះគឺជាការរំ

ភសិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិផ្នក

បរិសាន។
ជួនកាលសាជីវកម្មធំៗមាន

ក់និងអំណាចយា៉ង

សា្គល់ ឬអនុវត្តច ប់នានាដលការពាររូបអ្នក។

ើន ដលពួកគអាចបងា្កររដាភិបាលមិនឲ្យទទួល

ពលច ប់ជាតិគាន

ខ្លះដលការពារអ្នក និងសហគមន៍របស់អ្នក។ គំនិតដលថា
នច ប់ ដូច្នះ

សិទ្ធភាព អាចមានច ប់អន្តរជាតិ

ជាជនមានសិទ្ធិផ្នកបរិសាន គឺជាផ្នកថ្មីមួយ

មានការជជកវកញកអំពីនិយមន័យនច ប់ទាំងនះ និងរបៀបនការអនុវត្តវា

ជាក់ស្តង។ ចំណុចនះធ្វើឲ្យការតស៊ូផ្លូវច ប់ដលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិបរិសាន គឺមានសារសំខាន់ណាស់។

ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លប
ើ រិសាន

ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន
យសារតឧស ហកម្ម និងគ

រដាភិបាលជា
ស

ងអភិវឌ្ឍន៍ជា

ើនបានបង្កការបំផាញយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិសាន ទើបសព្វថ្ង

ើន ឧស ហកម្ម និងទីភាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍នានា

ចចិត្ត និងរៀបចំផនការ ដល

ូវបានត

ូវឲ្យ

ើ

ស់ឧបករណ៍មួយក្នុងការ

ថា ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន(ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់

លើបរិសាន)។

ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន រៀបរាប់អំពីរបៀបដលគ

ងមួយ (ដូចជាការសាងសង់ផ្លូវ

ការដានរ៉ អាកាសយានដាន ឬការអភិវឌ្ឍន៍ផ្សងៗទៀតរបស់ឧស ហកម្ម) នឹងប៉ះពាល់ដល់

ទឹក និងគុណភាពខ្យល់ក្នុងតំបន់មួយ យា៉ងដូចម្តច។ ការវាយតម្លនះក៏អាចកឡកមើល
នានា ដូចជាការជម្លៀស
វត្តិសា

ះថាក់ផងដរ

បរិសាន អាច

សិនបើគ

ូវបានបង្កើតឡើង

រដាភិបាល។ (ស

លើប

សង្គម

ជាជន និងការបាត់បង់ធនធានវប្បធម៌ ដូចជាការចិញ្ចឹមជីវិតបបបុរាណ ទីតាំង

្ត ឬទីសកា្ករៈ ។ល។ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន ក៏

មិនសូវបង្ក

ជាជន សត្វ ដី

ងមួយនះ

ូវដំណើរការ

យសាជីវកម្មតឯង ឬអាចបង្កើត

ប់ព័ត៌មានអំពីសហគមន៍ចំនួន២ដលបាន

ើ

ូវតផ្តល់

បល់អំពីមធ បាយដល

មុខ។ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើ

យសហការជាមួយសហគមន៍ និងម

្តី

ស់ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន

សូមមើលទំព័រ466 និង561)។

តើការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន មានដំណើរការ
យា៉ងដូចម្តច
ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន មានសកម្មភាពសំខាន់ៗ២យា៉ង ៈ
១. រៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់ទាំងនះ។ ជាធម្មតាវាគឺជាការទទួលខុស
គ

ង ហើយវាអាចមិនទាមទារការចូលរួមពីសហគមន៍។

២. ការជួប

ជុំជាសាធារណៈដើម្បីអនុ

(ទំព័រ32)។

គ

ង

ូវបានគ

ះគ
ើ

កុមហ៊ុនជា

ពលអនុវត្តតាម

ូវបានបញ្ឈប់ឬក

ងមួយមើល

មិនឃើញថាមាន

ូវបានធ្វើ

យមិនយុត្តិធម៌ ហើយ

ះអាចចាប់ផ្តើម

បញ្ឈប់គ

យ ការវាយ

ដំណើរការបាន ប៉ុន្តសហគមន៍បានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យ
ះជាយា៉ងណាក៏

តម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន អាចជាឧបករណ៍

ដ៏សំខាន់មួយស

ប់សហគមន៍និងរដាភិបាល ក្នុងការ

វាយតម្លនិងកលម្អលើគ
ស្នើសុំ

ះ។

យ័ត្នជាមុន
យសារ

ះថាក់

យ។

ះបីគ

ង

ះនឹងបង្ក

ច មុននឹង

យមានការចូលរួមពីសហគមន៍។ ជួនកាល

ពលដំណើរការនការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើ

ូវបានឆ្លងការស

ង

ះ។

ង

ជុំជាសាធារណៈអំពីការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសានទ ឬមួយពួកគរៀបចំ

វាតងតនាំឲ្យមានសានភាពមួយដលគ
ង

ុង

ើនបានសរសររបាយការណ៍នការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសានរួចជា

ជុំមួយដលធ្វើឲ្យសហគមន៍ពិបាកនឹងចូលរួម។

បរិសាន

លការណ៍

ះថាក់ដលអាចកើតឡើង

ជាជននិងបរិសានក្នុងពលបច្ចុប្បន្នឬពលអនាគតក៏

ះមិនបើកការ

ង

។ ប៉ុន្តជាញឹកញាប់ ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន

្ជើញសហគមន៍ឲ្យចូលរួម, ជាជាងការសរសររបាយការណ៍

កុមហ៊ុនទាំង
ការ

ះគួរ

ស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគ

ះថាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់

អ

សិទ្ធភាពបំផុត

សិនបើការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន បងាញពី
ង

ប់

្ញតឲ្យសហគមន៍ដលរងផលប៉ះពាល់ ធ្វើការវាយតម្លលើគ

មុននឹងវាចាប់ផ្តើម។

ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន មាន

ូវរបស់កុមហ៊ុនដល

ងអភិវឌ្ឍន៍ដលបាន

ចយា៉ង

ញាប់

ញាល់,

ះភាគ

ើន

559
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សចក្តប
ី ន្ថម ខ ៈ ការ

ើ

ស់ច ប់ដម
ើ ្បីទាមទារសិទផ
ិ្ធ កបរិ
្ន
សាន

តើសហគមន៍អាចមានឥទ្ធិពលលើការវាយតម្លផលប៉ះពាល់
លើបរិសាន
យរបៀបណា
ការស្វងរកព័ត៌មានពី

ភពផ្សងៗទៀត(មិនមនយក

តមកពីកុមហ៊ុន) និងការចំណាយពលចាំបាច់ដើម្បី
ស្វងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ដលអាចកើតមានឡើង
គឺជាផ្នកដ៏សំខាន់ក្នុងការ

ស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បី

ើ

ចូលរួម

ក្នុងការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន។

ហើយ

ពល

ជាធម្មតា ការស

មានមតិចង់ប

ចចិត្តជា

ើន

ូវបានធ្វើឡើងរួច

ជាជនដលរងផលប៉ះពាល់

ើនបំផុត

្ចញ។

ការចូលរួម

ក្នុងដំណើរការនការវាយតម្ល

ផលប៉ះពាល់លើបរិសាន អាចជួយអប់រំនិងរៀបចំ

ចាត់ចងសហគមន៍របស់អ្នក ឲ្យកាន់តមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារសុខភាពនិងធនធានរបស់ខ្លួនក្នុងពល

យូរអង្វង។ បើ

ះជាអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់គ

ងដ៏

ះថាក់បានជានិច្ចក៏

យ ការអប់រំ និងការរៀបចំ

សកម្មភាពទាក់ទងនឹងការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន អាចជួយការពារសហគមន៍របស់អ្នកបាន។

ទាមទារឲ្្យមានការចូលរួម
សហគមន៍នានាអាចទាមទារឲ្យមានសំឡងរបស់ខ្លួន

ក្នុងការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន។

្ញតិឲ្យតំណាងសហគមន៍ចូលរួមក្នុងដំណើរការ

ជួនកាលតុលាការ រដាភិបាល ឬទីភាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ នឹងអនុ

នការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសានដរ។

ជាជនក្នុងសហគមន៍អាចចូលរួម ឬអាចស្នើសុំសម្ព័ន្ធមិត្ត

ដូចជាអង្គការមិនមនរដាភិបាល ឬមធាវី ឲ្យធ្វើជាអ្នកតំណាងពួកគ។

ចូលរួមក្នុងដំណើរការនការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន
វិញអំពីអ្វីដលកុមហ៊ុនមានគ

និងការទទួលខុស

មួយ ឬបងា្ករមិនឲ្យគ

សិនបើតំណាងសហគមន៍បាន

ះពួកគអាចរាយការណ៍

ប់សហគមន៍

ងធ្វើនិងកំពុងធ្វើ។ ការចូលរួមនះក៏អាចជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ

ូវរបស់សហគមន៍

មទាំងអំពីមធ បាយដលពួកគអាចបងា្ករ

ះថាក់ពីគ

ងមួយកើតឡើង។

ង

ទទួលរបាយការណ៍អំពីការវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់លើបរិសាន
សហគមន៍ទាំងឡាយមានសិទ្ធិមើលឯកសារទាំងមូលអំពីការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន គឺមិនមន
ន់តជារបាយការណ៍សង្ខប ឬមានតផ្នកណាមួយទ។ ជាទូ

របាយការណ៍នការវាយតម្ល

ផលប៉ះពាល់លើបរិសាន រួមបញ្ចូលនូវផ្នកមួយចំនួនដលមានដូចជា "ការ
"ការ

ឈម

ះថាក់ផ្នកសង្គម" "ការ

ផ្នកទាំងនះអាចរៀបរាប់អំពីប
ជាសាធារណៈ។
ប

បញ្ចូល

ដល

ូវបានរៀបរាប់

ឈម

ះថាក់ផ្នកសន្តិសុខ"

ះថាក់ផ្នកសុខភាព" និង "តម្លនការសមាត"។

នានាដលកុមហ៊ុនអាចនឹងលាក់កំបាំង ជាពិសស

ក្នុងការ

ក្នុងការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន ក៏ដូចជាប

ក្នុងការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន, អាច

រដាភិបាល និងសាធារណជន ដើម្បីជួយបង្កើនការ

ជាមួយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការសហ
ឬរដាភិបាលឲ្យឆ្លើយតបចំ

ឈម

ូវបានចករំលកជាមួយ

ឆាំងនឹងគ

ង

ជុំ

ដលមិន

ព័ន្ធព័ត៌មាន ម

ះថាក់។ អ្នកក៏អាចចករំលក

ូវបាន
្តី

ជាជាតិ ដលអាចដាក់សមាធលើកុមហ៊ុនសាជីវកម្ម

ះការបារម្ភរបស់សហគមន៍។

ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លប
ើ រិសាន

សហគមន៍

ឆាង
ំ និងការជីករ៉

កសិដានតូចមួយក្នុងតំបន់ជូនីន(Junin) មានទសភាព
ចំ

តភ្នំAndes ក្នុង

ចិញ្ចឹមជីវិត

ទសអកាឌ័រ។

ជាជន

យសារដីរាប់រយឆាំមកហើយ។ ថ្មីៗនះ

ដ៏ធំបំផុតក្នុង

វត្តិសា

ស់

កាល ដលស្ថិត

ពពកមួយន

ទីនះមានជីវភាពកីក ប៉ុន្តពួកគបាន
ជាជនក្នុងតំបន់ជូនីន បាន

្តរបស់ពួកគ គឺកុមហ៊ុនមួយមានគ

ទ្វីបអាមរិគខាងត្បូង។

ក្នុង

ងជីករ

កបរបរ

ឈមមុខនឹងប

្ខរ៉សាន់ដ៏ធំបំផុតមួយ

ក្នុង

ជាជនដឹងថាការជីករ៉

ពលកុមហ៊ុនជីករ៉របស់ជប៉ុនមួយបានមកដល់តំបន់នះដើម្បីរុករករ៉

អាចនាំឲ្យមានការបំពុល។ ប៉ុន្តកុមហ៊ុនរ៉បានសន ថានឹងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ គ្លីនិកសុខភាព និង
សាលារៀន ដូច្នះ

ជាជនក៏បានអនុ

រ៉សាន់ក្នុងបរិមាណដ៏
ក្នុងពលដ៏ខ្លី

ើន ហើយ

ជាជនបានរង

្ញតឲ្យពួកគរុករករ៉។ មិនយូរប៉ុនាន កុមហ៊ុន

ព័ន្ធទឹករបស់

ជាជនក៏

ូវបានបំពុល

ះពីការឡើងកន្ទួលស្បក និងប

ះបានរកឃើញ

យកាកសំណល់រ៉។

សុខភាពដទទៀត។

សហគមន៍បានទាមទារឲ្យកុមហ៊ុនរ៉នះបញ្ឈប់ការបំពុល។ កុមហ៊ុនមិនបានឈប់ទ ដូច្នះ

ជាជនក្នុងតំបន់ជូនីនក៏បានធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។

លំហកាយ អ្នកភូមិរាប់រយនាក់បានចូល

មានតម្លដទទៀត

ពលដលកុមហ៊ុនរ៉បានចញ

ក្នុងជំរុំជីករ៉ ហើយនាំយកឧបករណ៍

ទុកឲ្យអាជាធរ។ បនាប់មកពួកគក៏ដុតបំផាញជំរុំជីករ៉

មរៀននះ កុមហ៊ុនក៏បានដកចញ ប៉ុន្តកយមកក៏លក់រ៉ឲ្យ
កាណាដា។

កុមហ៊ុនកាណាដានះបានធ្វើការងារ

ដើម្បីបំបកបំបាក់សហគមន៍។ ពួកគទិញ
ដី

ជាជនក្នុងតម្លថ្ល។

ជាជនខ្លះយល់

មលក់ដីរបស់ខ្លួន រីឯខ្លះទៀតមិន

ម។

កកគា។ កុមហ៊ុនក៏បានបញ្ជូន

ូពទ្យ

កុមហ៊ុនដឹងថាធ្វើបបនះពួកគនឹង
ឲ្យមកផ្តល់ការថទាំសុខភាពដល់
ដលប

ូវបានឮ

ថទាំជូន

គ

ក់ថាពួកគគាំ
ដល់ក

ជាជន

ក

ឿងសងារឹម និងវត្ថុ

ះ។

យបានទទួល

កុមហ៊ុនមួយទៀតដលមកពី

ទស

យើងបានបន្តការរៀបចំ

សកម្មភាពរបស់យើង។ អ្នកភូមិខ្លះ
បានចាប់ផ្តើមសរសរកាសត
ដើម្បីផ្សព្វផ យព័ត៌មាននះ

និងដើម្បីបង្កើនការគាំ

ះ

ដល់

ការតស៊ូរបស់យើង។

ជាជនណាដលចុះហត្ថលខាលើលិខិតមួយ

សកម្មភាពរបស់កុមហ៊ុនរ៉។ បនាប់ពីភាពអយុត្តិធម៌នះ

ទសអកាឌ័រ សហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជូនបុគ្គលិកសុខាភិបាលមកផ្តល់ការ

ប់គាដលមានជំងឺ។

យសារច ប់ក្នុង

ទសអកាឌ័រទាមទារឲ្យមានការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន មុននឹង

ងមួយអាចដំណើរការបាន ដូច្នះ

ជាជនក្នុងតំបន់ជូនីនបានយកការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើ

បរិសាន ធ្វើជាផ្នកមួយនផនការការពារដីធ្លីរបស់ពួកគ។ អ្នកភូមិបានដឹងថា

ផលប៉ះពាល់លើបរិសាន

ូវបានធ្វើឡើងមិនបាន

ឹម

សិនបើការវាយតម្ល

ូវទ រដាភិបាលនឹងមិនអនុ

ការដានរ៉ឡើយ។ ពួកគក៏ដឹងដរថា ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន

ពីការបណ្ណញ

ស

យ

្ញតឲ្យសាងសង់

ះ

ង់ នឹងបងាញ

ជាជនចញពីដីធ្លី, ការបំពុលខ្យល់, សំណឹកដី និងនាំដីល ប់មកចាក់, និងការបំពុលទឹក

យសារការបង្ហូរ

ហៈធ្ងន់ និងកាកសំណល់ពុលដទទៀត។

(សាច់រឿងត

ទំពរ័ បនាប់)។

561

562

សចក្តប
ី ន្ថម ខ ៈ ការ

ើ

ស់ច ប់ដម
ើ ្បីទាមទារសិទផ
ិ្ធ កបរិ
្ន
សាន

(តមកពីទព
ំ រ័ មុន)
ជាជនក្នុងតំបន់ជូនីនបានរៀនពីរបៀប

ើ

ស់ច ប់ដើម្បីការពារខ្លួន។ បនាប់

ពីកុមហ៊ុនអះអាងថាខ្លួនបានបញ្ចប់របាយការណ៍នការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើ
បរិសានរួចហើយ រដាភិបាលបានបដិសធ

យនិយាយថារបាយការណ៍

ះ

មិនទាន់ពញលញ។
ជាជនក៏បានធ្វើសកម្មភាព

យផាល់ផងដរ ដូចជារារាំងមិនឲ្យកុមហ៊ុន

ចូលមកក្នុងតំបន់ តាមរយៈការបិទផ្លូវ។ អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ទាំងឡាយបាន
កាសថា ទីកុងទាំងមូលមិនមនជាតំបន់ជីករ៉ឡើយ។ តាមរយៈការ
ជា

ើន

ជាជនក្នុងតំបន់ជូនីនបានបងា្ករមិនឲ្យរ

កស់ឃ្មឹក និង

ើ

ស់យុទ្ធសា

្ខរ៉សាន់នះបំផាញផ្ទះសម្បង

្តផ្សងៗ
ឈើ

ភពទឹករបស់ពួកគឡើយ។

ការវាយតម្លក្នុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពាល់លើបរិសាន
ការវាយតម្លក្នុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពាល់លើបរិសាន អាចជួយ
ការយល់ដឹងរួមគាអំពីមធ បាយដលពួកគ
អាហារ ទឹក សត្វ ផលិតផល
ះ

យជ

ះនិងការយល់

ើ

ជាជន

ក្នុងភូមិ ទីកុង ឬតំបន់មួយ ឲ្យមាន

ស់, ការពារ, និងអា

័យលើធនធាននានា ដូចជាខ្យល់

ឈើ ឱសថរុក្ខជាតិ ទីសកា្ករៈ ។ល។ បបនះអាចបង្កើតជាដំណើរការមួយដើម្បី
ឡំចំ

ះគាទាក់ទិននឹងការ

ើ

ស់ធនធាន។ ដំណើរការនះអាចជួយបង្កើត

សាមគ្គីភាពចាំបាច់ក្នុងការតតាំងជាមួយកុមហ៊ុនឬរដាភិបាល។ វាក៏អាចជួយរៀបចំសកម្មភាព
នឹងឧស ហកម្មដលយកចំណញលើការបកបាក់គារវាង

ជាជន ដើម្បីឆ្លៀតឱកាសកង

ឬធនធានផ្សងៗរបស់ពួកគ។

ជាជនឲ្យ

ឆាំង

វ័ញ្ចលើទឹក ឈើ ដីធ្លី

ការវាយតម្លក្នុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពាល់លើបរិសាន អាចជាការពិភាក យា៉ងសាមញ្ញអំពីធនធានដល

សហគមន៍

ើ

ស់ រួចឈានដល់ការ

ម

ៀងមួយលើរបៀបការពារធនធានរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុត។

ការវាយតម្លដ៏ស្មុគសាញថមទៀត អាចរួមបញ្ចូលទាំងផនទីលម្អិត ការស្ទង់មតិ

សម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហគមន៍ជិតខាងនិងអង្គការនានាដលគាំ

ពួកគ។

ជាជន

មទាំងការចង

ការវាយតម្លក្នុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពាល់លើបរិសាន មានលក្ខណៈខុសគាពីការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើ

បរិសាន ដល

ូវបានសិក

យកុមហ៊ុនឬរដាភិបាល។ វាអាចមិនបំពញ

ប់ត

ូវការផ្លូវការន ការវាយតម្ល

ផលប៉ះពាល់លើបរិសានទ ប៉ុន្តវាមានបន្ថមនូវចំណុចសំខាន់ៗផ្សងទៀត ដូចជា គំនិតរបស់សហគមន៍
មទាំងសុខភាពនិងវប្បធម៌របស់

ជាជន ជាជាងការទាញយកធនធាន។ ការវាយតម្លក្នុងសហគមន៍ពីផល

ប៉ះពាល់លើបរិសាន សមា្គល់ឃើញថា រចនាសម្ព័ន្ធដ៏ពិបាកយល់ និងភាសាវិទ

ទាមទារ

ប៉ុន្តគឺវា

ក្នុងការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន គឺមិន

ូវបានទាមទារយា៉ងដូច្នះ

យមានចតនា

ឹមតធ្វើឲ្យ

ះដើម្បីផាត់

្តដ៏ស្មុគសាញ ដល

ជាជនភាគ

ើនភ័ន្ត

ឡំប៉ុ

ូវបាន

ះទ

លពួកគចញពីក្នុងដំណើរការនះ។

ការវាយតម្លក្នុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពាល់លើបរិសាន គឺជាវិធីមួយនក្នុងការនិយាយថា "មធ បាយមួយទៀតក្នុង
ការវាយតម្លផលប៉ះពាល់លើបរិសាន គឺជាដំណើរការដលអាចធ្វើ
សកម្មភាពជា

ើន

ក្នុងសៀវ

នះ ដូចជាការគូរផនទី(ទំព័រ15)

ផ្នកសុខភាព(ទំព័រ500) សកម្មភាពការពារទីជ
សកម្មភាពផ្សងៗទៀតដលបានបង្កើតឡើង

សហគមន៍ពីផលប៉ះពាល់លើបរិសាន។

រួច"។

្ខនសង្គម(ទំព័រ18) ការស្ទង់មតិ

ល(ទំព័រ164) ការដើរសង្កតមើលសំរាម(ទំព័រ391) ឬ

ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក អាចរួមចំណកក្នុងការវាយតម្លក្នុង

បណ្ណង
ឹ ផ្លវូ ច ប់

បណ្ណឹងផ្លូវច ប់

ដើម្បីការពារសិទ្ធិ

របស់យើង យើង

ូវត

ីច ប់។

មធ បាយមួយដលសិទ្ធិនិងយុត្តិធម៌ផ្នកបរិសាន អាច

ប៉ុន្តដើម្បីឲ្យច ប់
មាន

ទទួលបានជ័យជំនះ គឺតាមរយៈការឡើងតុលាការប្តឹង
កុមហ៊ុនដលបានរំ
បណ្ណឹងផ្លូវច ប់

ដលបំពុល មិន
យផាល់ប៉ុ

ទីកន្លងផ្សងទៀតនិង

របស់យើង!

ជាជនដលរងផលប៉ះពាល់

ះទ ប៉ុន្តវាក៏បានការពារ

ូវតតស៊ូ

ទាមទារសិទ្ធិ

ឆាំងនឹងឧស ហកម្មឬកុមហ៊ុន

ឹមតការពារ

សិទ្ធភាព

យើង

ភលើច ប់ជាតិឬអន្តរជាតិ។

គជ័យ

ជាជន

ជាជនក្នុងជំនាន់កយផងដរ។

តើបណ្ណឹងផ្លូវច ប់នឹងជួយ

សហគមន៍ឬទ?
បណ្ណឹងផ្លូវច ប់
តស៊ូជា

ូវបាន

ើ

ស់យា៉ង

គជ័យក្នុងការ

ើនដើម្បីយុត្តិធម៌ផ្នកបរិសាន។ ប៉ុន្តបណ្ណឹងផ្លូវច ប់

ហើយជាញឹកញាប់វា
សូម្បីត

ូវការពលវលាជា

សិនបើច ប់

ហលជាមិនយល់ដឹងពីវាច ស់។ ហើយ

អំណាចខាំង អំពើពុករលួយក្នុងចំ

ម

ូវការចំណាយ

ើនឆាំ។

ទសមួយដលមានច ប់ស

តុលាការអាចជាការពិបាក។

ះមិន

ក្នុង

ូវបាន

ទសជា

កមនិងអ្នកន

ើ

ើន ជាពិសស

ទាំងនះ។

ល

ើនជាងបណ្ណឹងផ្លូវច ប់ដល

ឆាំងនឹងកុមហ៊ុនសាជីវកម្មឬរដាភិបាល គួរពិចារណាលើចំណុច

ូវដឹងឲ្យច ស់ថា តើអ្នកចង់ឲ្យបណ្ណឹងផ្លូវច ប់

ះស

ល

កុមហ៊ុន ៈ

បង់

ទសដលកុមហ៊ុនមាន

បាយ ធ្វើឲ្យសហគមន៍កីកពិបាកនឹងទាមទារ

ចិត្តថាតើបណ្ណឹងផ្លូវច ប់ពិតជាមធ បាយល្អបំផុតក្នុងការឈានដល់
សមាត

កមនិងមធាវី

ក្នុង

របស់អ្នក

ជាការសំខាន់គឺអ្នក

•
•
•

ើន

យ ការយកឈ្នះ

ស់ញឹកញាប់ទ

គជ័យ។

មុននឹងចាប់ផ្តើមបណ្ណឹងផ្លូវច ប់

ក់យា៉ង

ប់ការពារសុខភាពនិងបរិសានក៏

សិទ្ធិរបស់ខ្លួនណាស់។ ជាអកុសល បណ្ណឹងផ្លូវច ប់ដលបរាជ័យ មាន

គិតអំពី

ងកំពប់ ឬការបំពុល

ចបានអ្វី។ បនាប់មក ស

ះមនឬ។ តើអ្នកចង់ឲ្យ

ច

យសារធាតុពុលផ្សងទៀតឬ?

ក់សំណងលើការខូចខាតលើសុខភាព ដីធ្លី ឬធនធាន?

បិទ និងចញពីតំបន់ឬ

ទសរបស់អ្នក?

ការតស៊ូផ្លូវច ប់អាចបង្កើតចលនានិងអប់រំសហគមន៍។ ប៉ុន្តសកម្មភាពដូចជា ការធ្វើពហិការ អង្គុយមួយ
កន្លង បាតុកម្ម ឬយុទ្ធនាការព័ត៌មានសាធារណៈ អាចនាំឲ្យមានការចរចារ ឬការ

ះ

ឆាប់រហ័សជាងនិងងាយជាងការតស៊ូផ្លូវច ប់ដ៏យូរអង្វង។ គួរពិចារណាមើលថា ស
អ្នក តើសកម្មភាពទាំងនះងាយជាងនិងមាន

ផងដរ ថាតើការ

ើ

របស់អ្នកឲ្យទទួលបាន

563

យផ្នកន

បាយ

ប់សហគមន៍របស់

សិទ្ធភាពជាងបណ្ណឹងផ្លូវច ប់ឬទ។ ម ៉ងទៀត គួរពិចារណា

ស់ទាំងសកម្មភាពផ្លូវច ប់ និងសកម្មភាព
គជ័យដរឬយា៉ងណា។

យផាល់

មគា នឹងជួយសហគមន៍

564

សចក្តប
ី ន្ថម ខ ៈ ការ

ើ

ស់ច ប់ដម
ើ ្បីទាមទារសិទផ
ិ្ធ កបរិ
្ន
សាន

តើបណ្ណឹងផ្លូវច្ ប់មាន ្

ជន៍ឬទ្

្សិនបើវាមិនទទួលបាន

ជាការពិត អ្នកចង់ឈ្នះលើបណ្ណឹងផ្លូវច ប់របស់អ្នក។ ប៉ុន្ត

គជ័យក្នុងតុលាការ?

សិនបើអ្នកមិន

ះថាក់ថមទៀត

គជ័យទ គួរពិចារណាថា តើវានឹងជួយឬផ្តល់

កដថាអ្នកនឹងទទួលបាន

សិនបើវាមិនឈ្នះ។ ជួនកាល

បណ្ណឹងផ្លូវច ប់ដលបរាជ័យ អាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណៈជនឲ្យពិចារណា
សិនបើបណ្ណឹងផ្លូវច ប់ដលទាក់ទងនឹងការបំផាញបរិសាន និងការរំ

សហគមន៍។

មិនបានទទួល

គជ័យ

ក្នុងតុលាការ

ះ

ប៉ុន្តវាក៏

ូវការពលវលានិងធនធានកាន់ត

ើនថមទៀត។

សារធារណៈអំពីចំណុចអវិជ្ជមាន អាចធ្វើឲ្យ

កមកលើប

ត

របស់អ្នក។

កាន់តធំ។ លទ្ធផលមិនល្អ អាចនាំឲ្យ

ជួនកាល បណ្ណឹងផ្លូវច ប់ដលបរាជ័យ អាចធ្វើឲ្យមានប

កមនិងមធាវីគិតថា បណ្ណឹងផ្លូវច ប់

ភសិទ្ធិមនុស្ស

ជាជាតិ(មើលទំព័រ567)។ បបនះអាច

មិនបានដដល ប៉ុន្តវាអាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍នពិភព

យប

របស់

អង្គការអន្តរជាតិ ដូចជា គណៈ

ទសអ្នកទ អ្នកអាចប្តឹងបន្ត

កម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរអាមរិកាំង ឬអង្គការសហ

លើប

ថ្ងមុខទៀត មិនគួរទទួលជ័យជំនះដូចគា។ ការផ្សព្វផ យជា
ជាជនគិតថា សហគមន៍

ះទាមទារ

ក់ឬរងាន់ដទទៀត

យមិនយុត្តិធម៌។ បណ្ណឹងផ្លូវច ប់ដលបរាជ័យ អាចធ្វើឲ្យសហគមន៍មួយបាត់បង់ភាពថ្លថ្នូរ និង

បកបាក់គា។

តើនរណានឹងនាំយកបណ្ណឹងផ្លូវច្ ប់
ជនរង

ះ មិនថាជាមនុស្សមាក់

នះ

មទាំងការ

តុលាការ?

ួសារមួយ ឬសហគមន៍ទាំងមូលទ

ះថាក់ពីបណ្ណឹងនះ។ ជាធម្មតា អង្គការមួយមិនអាចនាំយកបណ្ណឹងផ្លូវច ប់

ឈម

ឆាំងនឹងកុមហ៊ុនមួយ ជំនួសជនរង

តើមានភស្តុតាងន្ការបង្ក
ដើម្បីឲ្យបណ្ណឹងមួយទទួល

•
•

ជនរង

ះទ ប៉ុន្តអាចជំនួសជនដលគានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងបណ្ណឹង

គជ័យ អ្នក

ូវតអាចប

ប់

ះថាក់ ឬជាអ្នកទទួលខុស

ន់ស

ប់ប

ជាងល្អ។ សូម្បីតថាកុមហ៊ុនមួយបានរំ
ះថាក់ទ អ្នក

សិនបើអ្នកធ្វើដូច្នះ

ក់ថា ៈ

ះថាក់ផ្លូវកាយឬផ្នកសដ្ឋកិច្ច។

កុមហ៊ុនសាជីវកម្មបានបង្ក

ពួកគបង្ក

ះ។

្ះថាក់ឬទ្?

ះបានរង

សិនបើគានភស្តុតាង

ូវតមានឆន្ទៈទទួលយកកិច្ចការ

ហលជាមិន

ះអ្នក

ូវលើ

ះថាក់

ះ។

ក់លើចំណុចនះទ បណ្ណឹងផ្លូវច ប់អាចផ្តល់ផលអាកក់

ភច ប់យា៉ងច ស់មន ប៉ុន្ត
ូវបានអនុ

សិនបើគានភស្តុតាងប

្ញតឲ្យនាំយកករណីនះ

ហលជាមិនទទួលបានជ័យជំនះឡើយ។

ក់ថា

ើន

តុលាការទ ហើយ

តើមានភស្តុតាងឬទ្?
មានតភស្តុតាងណាដលអាចនាំយក

ជន៍

ក្នុងតុលាការ។

ូវតមានសាក្សីដលមានឆន្ទៈនិយាយផងដរ។ ពួកគ

ូវតអាចបងាញ

ជាជនដលនាំយកបណ្ណឹងផ្លូវច ប់
ក្នុងតុលាការ ហើយពួកគ

ភស្តុតាងតាមរយៈរូបភាព ការសិក

ជាបានបង្ក

ជួល

ះថាក់មន។ ការប

យសារតពួកគបានរង

កំណត់
ក់អំពី

ើ

ស់ទ ប៉ុន្ត

ូវតមានឆន្ទៈនិងអាចនិយាយ
ក់ថាកុមហ៊ុន

មកម្មករ គឺមិនមនមកពីសារធាតុគីមី

យសារកម្មករខ្លួនឯងមានទមាប់មិនល្អ ដូចជាការជក់បារី ការ

ះជាយើងមើល

ះពិត

ះថាក់ អាចជាការពិបាកណាស់។ឧទាហរណ៍ កុមហ៊ុនអាច

គរបបអាហារមិនល្អ ឬសំណាងអាកក់។ ការប

អាចជាការពិបាកណាស់ បើ

ះថាក់

ពទ្យ ឬភស្តុតាងដទទៀតដលប

ូពទ្យមាក់ឲ្យនិយាយថា ជំងឺមហារីកដលកើតឡើងក្នុងចំ

ដលកុមហ៊ុនបាន

បរិ

តុលាការទ ដលជាភស្តុតាងមាន

ក់ឲ្យ

ឹម

ូវតាមផ្លូវច ប់អំពី "ហតុ និងផល"

ឃើញថាច ស់ណាស់

ហើយ។

បណ្ណង
ឹ ផ្លវូ ច ប់

តើនរណា ឬអ្វី ដ្លបង្ក
បណ្ណឹងផ្លូវច ប់អាច

្ះថាក់?

ូវបានធ្វើឡើង

ឆាំងនឹង

ជាជន កុមហ៊ុនសាជីវកម្ម និងរដាភិបាល ថាបានបំផាញ

បរិសាន។

តើបណ្ណឹងផ្លូវច្ ប់ន្ះ ្ឆាំងនឹងសាជីវកម្មពហុសាសន៍ឬ?
សាជីវកម្មពហុសាសន៍ ភាគ

ើនមានការិយាល័យ

ក្នុង

ឲ្យបាន

ូវធ្វើការទាំង

ទសដលរង

គជ័យ អ្នកចាំបាច់

ះ។ បបនះអាច

ូវចំណាយយា៉ង

ក្នុង

ទសជា

ើន។ ដើម្បីប្តឹងសាជីវកម្មពហុសាសន៍
ះ និង

ទសកំណើតនសាជីវកម្ម

ើន និងពិបាកខាំងណាស់ ប៉ុន្តវាអាចធ្វើ

រួច(មើលសាច់រឿង

ទំព័រ494 និង522)។
កុមហ៊ុនពហុសាសន៍ ភាគ
ជា

ើន

ទសផ្សងៗដលពួកគធ្វើការ។

ការប្តឹងសាខាកុមហ៊ុន
ភាពងាយ
ក

ើនមានសាខា

ក្នុង

ទសមួយ អាចមាន

ួលជាងការប្តឹងមាស់កុមហ៊ុនដល

ទស។ ឧទាហរណ៍

ពលកុមហ៊ុន

អាមរិក ឆវរ៉ុន បានបំពុលដនដីសណ្ណរនីហ្ស
ក្នុង

ទសនីហ្សរីយា៉ សកម្មជនក្នុងតំបន់បានប្តឹង

សាខាកុមហ៊ុនឆវរ៉ុនដលមានទីតាំងក្នុង

ទស

នីហ្សរីយា ជាជាងប្តឹងកុមហ៊ុនអាមរិកធំ។
ក្នុងពលជាមួយគា សកម្មជន

តាម

ទស

ខាងក បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការមួយដើម្បីអប់រំ

ជាជន

ជុំវិញពិភព

ក អំពីការរំ

ភសិទ្ធិមនុស្ស

របស់កុមហ៊ុនឆវរ៉ុន ដើម្បីដាក់សមាធលើកុមហ៊ុននះឲ្យផាស់ប្តូរការអនុវត្តរបស់ខ្លួន។

ចំណុចផ្្ស្ងៗទៀតដ្លគួរពិចារណា

•

តើ

ះថាក់ ឬការរំ

ភ ទើបបាន

អំឡុងពលជាក់លាក់មួយបនាប់ពី

ឹត្តឡើងថ្មីៗនះឬ? បណ្ណឹងផ្លូវច ប់

ះថាក់បានកើតឡើង(ជាធម្មតាមិនលើសពី១០ឆាំ)។

បបនះធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកនឹងយកឈ្នះក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺដល
ដូចជាជំងឺមហារីកជាដើម

•

តើ

ះបីវាជាជំងឺដលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក៏

ូវការពលវលា

ជាជនដលនាំយកបណ្ណឹងផ្លូវច ប់ សាក្សីរបស់ពួកគ និងមធាវីរបស់ពួកគ ពិតជាមានឆន្ទៈ

សកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើយ ក្នុងការការពារអំណាចរបស់ខ្លួន

•

ើនឆាំក្នុងការវិវឌ្ឍន៍

យ។

ថុយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឬទ? សាជីវកម្មនិងរដាភិបាលជា
ក៏

ូវតធ្វើឡើងក្នុង

យ។ អ្នកដលតស៊ូនឹងអំណាចរបស់ពួកគ អាច

តើមាន

ក់ស

ឈម

ើន នឹងមិន

ះបី

ូវ

មបញ្ឈប់

ើអំពើហឹង

ឬឃាតកម្ម

ះថាក់ដល់ជីវិត។

ប់ចំណាយក្នុងបណ្ណឹងផ្លូវច ប់នះឬទ? ចំណាយក្នុងតុលាការ ការចំណាយលើ

មធាវី ការធ្វើដំណើរឆ្លង

ទស ទូរស័ព្ទ ការ

មូលភស្តុតាង និងការចំណាយដទទៀត បូកសរុប

នឹងមានតម្លយា៉ងខ្ពស់។

•

តើអ្នកអាចធ្វើការងារជា
ពលវលាពី៣

ើនឆាំ ទាក់ទងនឹងបណ្ណឹងនះឬទ? បណ្ណឹងផ្លូវច ប់មួយអាច

១០ឆាំ ឬ

ពលករណីច ប់

ូវបាន

ើនជាងនះទៀត។ ជួនកាល ជនរង
ះ

យ។

ះបានសាប់រួច

ូវការ
ហើយ
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ការ

ើ

ច ប់និងអនុស
ប់

ើ

ស់ច ប់ដម
ើ ្បីទាមទារសិទផ
ិ្ធ កបរិ
្ន
សាន

ស់ច ប់អន្តរជាតិ
្ញជា

ើនដលបាន

ទសទាំងអស់ក្នុងពិភព

កម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្ស

ម

ៀង

យ

ជាជនសមាជិកនអង្គការសហ

ក) ការពារសិទ្ធិផ្នកបរិសានស

ប់មនុស្ស

ជាជាតិ(ស្ទើរត

ប់រូប។ សិទ្ធិមនុស្សជា

ប់គានិងសហគមន៍

ទាំងឡាយ ហើយមិនអាចដកយកវិញបាន
ឡើយ។ សិទ្ធិទាំងនះ

ូវបានទទួលសា្គល់

ជាអន្តរជាតិ ប៉ុន្តដើម្បីឲ្យសិទ្ធិទាំងនះមាន
សិទ្ធភាព

ជាជន

ឲ្យបានច ស់

ូវតយល់ដឹងពីវា

មទាំងអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

បើគានការធ្វើសកម្មភាពដើម្បី
ទាំងនះ

ូវបានអនុវត្ត

ច ប់និងអនុស

កដថាសិទ្ធិ

ថាក់ជាតិទ

្ញអន្តរជាតិមិនមាន

សិទ្ធភាពឡើយ។

កិច្ច

ម

កិច្ច

ៀងអន្តរជាតិជា

ម

ៀងអន្តរជាតិ

មួយកុម មិនអាចប្តឹងបានទ
ប៉ុ

ពលកិច្ច

ះ ដលអាចប្តឹងបាន ហើយពួកគក

អាចអនុវត្ត

ើន ច ប់អន្តរជាតិអាច

កិច្ច

ម

ូវបាន

ម

ៀងទាំងនះ

ើ

ូវបានរំ

ភ។ មានត

នឹងធ្វើបបនះណាស់។ ម ៉ងទៀត កិច្ច

ះ គឺមិនមន

ឆាំងនឹងរដាភិបាលប៉ុ

ជា
ប

ើន ការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិសាន។ ជាអកុសល មនុស្សមាក់ឬមនុស្ស

ស់

ទសហត្ថលខី
ម

ឆាំងនឹងសាជីវកម្មពហុសាសន៍ទ។

ក្នុងតុលាការ

ទស

ៀងទាំងនះ
ទស

ះ។ ការស្វងយល់អំពីអ្វីដល

ៀងអន្តរជាតិបានចង ក៏អាចជួយអ្នកផងដរឲ្យយល់អំពីឥរិយាបទនសហគមន៍អន្តរជាតិចំ

ជាក់លាក់មួយ
សិនបើ

មទាំងអាចជួយបង្កើតយុទ្ធនាការផ្សងៗដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាជនយល់ដឹងច ស់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន និងពីកិច្ច

ឯកភាពក្នុងការការពារពួកគ
មានភាពទទួលខុស

ះ

ូវ។

ម

ះពួកគអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនកាន់ត

ៀងដល

ទសជា

ើនបាន

សើរ និងទាមទារឲ្យរដាភិបាល

ការ
នះគឺជាបញ្ជីដលរៀបរាប់ពីកិច្ច

ម

ប់ការបរិយាយអំពីកិច្ច

ម
ម

The United Nations Charter
www.un.org/aboutun/charter/
The Universal Declaration
of Human Rights
www.un.org/Overview/rights.html
The Convention on the Rights of the Child
www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
www.unicef.org/crc/
The United Nations Framework Convention
on Climate Change
unfccc.int/2860.php
The Convention on Biological Diversity
www.biodiv.org/default.shtml
www.iisd.ca/biodiv/cbdintro.html
The Declaration on the
Right to Development
www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm
The International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights
www.unhchr.ch/html/menu3/b/a̲cescr.htm
The United Nations Declaration on Social
Progress and Development
www.unhchr.ch/html/menu3/b/m̲progre.htm
The United Nations Vancouver
Declaration on Human Settlements
www.un-documents.net/van-dec.htm
The Stockholm Convention on the
Elimination of POPS
www.pops.int
www.ipen.org

ស់ច ប់អន្តរជាតិ

ៀងអន្តរជាតិដលការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិសាន រួមជាមួយ

គហទំព័រដលអ្នកអាចស្វងរកព័ត៌មានអំពីកិច្ច
(មើលទំព័រ467 ស

ើ

ៀងទាំង

ះ និងអំពីរបៀប
ើ

ស់វា។

ៀងមួយចំនួនដលទាក់ទងនឹងសារធាតុពុល)។
The Basel Convention on the Control of
Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and Their Disposal
www.basel.int/text/con-e.htm
www.ban.org
The Bamako Convention on the Ban of
the Import into Africa and the Control of
Transboundary Movement of Hazardous
Wastes within Africa
www.londonconvention.org/Bamako.htm
www.ban.org/Library/bamako̲treaty.htm
The Rotterdam Convention on the Prior
Informed Consent (PIC) Procedure for
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides
in International Trade
www.pic.int/
The Convention on the Prevention of Marine
Pollution by Dumping of Wastes and Other
Matter
www.imo.org/Conventions/contents.
asp?topic̲id=258&doc̲id=681
www.londonconvention.org
The Dublin Statement on Water and
Sustainable Development
www.wmo.ch/web/homs/documents/english/
icwedece.html
The Millennium Declaration of Johannesburg
www.johannesburgsummit.org/html/
documents/summit̲docs/political̲
declaration̲ﬁnal.pdf
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ើ

ស់ច ប់ដម
ើ ្បីទាមទារសិទផ
ិ្ធ កបរិ
្ន
សាន

វទិកាអន្តរជាតិ និងទ

ង់ការពិសស

ដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកលើការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស
យុត្តិធម៌
ពិភព

ជាជនក្នុង

ទសជា

ើនបានស្វងរក

តាមវទិការផ្លូវច ប់អន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការសហរដ្ឋអាមរិកនតុលាការអន្តរអាមរិកាំង តុលាការ
ក និងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនអង្គការសហ

វទិការទាំងនះ អាចដាក់សមាធលើ

ទសទាំង

ជាជាតិ។ ចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិ

ះឲ្យចរចាររកដំ

កុមហ៊ុនសាជីវកម្មដលបង្កការខូចខាតដល់បរិសាន និងរំ
វាអាចជាការចាំបាច់ដល

ូវបងាញថា ការឡើង

មនុស្សបានកើតឡើង គឺមិនបាននាំឲ្យមានដំ

ះ

ផងដរ។ ទ
មានការយល់

ជាជាតិក៏បានបង្កើត "ទ

ង់ការពិសសទាំងនះអាច

មនុស្ស ដល

គជ័យ

ើ

ស់

មពីរដាភិបាល និងមិនពឹងផ្អកលើកតិកាស

បុគ្គលមាក់ ឬសហគមន៍មួយ អាច

ើ

ស់ទ

ក្នុង

ទសដលការរំ

ព័ន្ធ

យមូលហតុផ្សងៗ។
ប់ជជកអំពីការរំ

ភសិទ្ធិមនុស្ស

យកុមមនុស្ស និងបុគ្គល
្ញ ឬអនុស

យមិនចាំបាច់

្ញផ្សងឡើយ។

ង់ការពិសស តាមរយៈការទាក់ទងអ្នកជំនាញសិទ្ធិ

ថា "អ្នកបញ្ជូនរបាយការណ៍ពិសស"។ ពួកគសុើបអង្កតលើការរំ

កើតឡើងក្នុងតំបន់ការងាររបស់ពួកគ(

ភសិទ្ធិ

យអ្វីទ, ឬពន្យល់ថាហតុអ្វីច ប់ជាតិ និង

ង់ការពិសស" ស

ូវបាន

យ ឬបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់

ភសិទ្ធិមនុស្ស។

តុលាការ

យុត្តិធម៌ជាតិ មិនមានភាពយុត្តិធម៌ ឬនឹងមិនអាចទទួល
អង្គការសហ

ះ

ក្នុង

ភសិទ្ធិមនុស្សដល

ថា "អាណត្តិ") ដូចជាសិទ្ធិទទួលបានអាហារ សិទ្ធិទទួលបាន

សុខភាពល្អ ការចាក់កាកសំណល់ពុល ។ល។ អ្នកអាចទាក់ទងអ្នកបញ្ជូនរបាយការណ៍ពិសសទាំងនះ
យសរសរលិខិតសាមញ្ញមួយ ភាប់ជាមួយរបាយការណ៍ព័ត៌មាន ឯកសារ ឬព័ត៌មានជាលាយលក្ខអក្សរ
ផ្សងទៀតដលទាក់ទងនឹងប
សិទ្ធិមនុស្សនអង្គការសហ

ះ។ អ្នកទាំងនះ រាយការណ៍ពីប
ជាជាតិ និងជួនកាល

ទាំងនះ

កាន់គណៈកម្មការ

កាន់មហាសន្និបាតនអង្គការសហ

ជាជាតិ។

ះរបស់អ្នកបញ្ជូនរបាយការណ៍, អាណត្តិ, និងព័ត៌មានទាក់ទងរបស់ពួកគ អាចរកបាន
គហទំព័ររបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនអង្គការសហ
មានចំណងជើងថា "Human Rights by Issue"។

ជាជាតិ(www.ohchr.org)

ក្នុង

ក្នុងផ្នកដល

